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Boletín do SADT de Sarela Día a día 
Neste número da Redacción, continuamos falando do 
tempo e o cambio climático. Durante a última Sema-
na Santa, veuse claramente que o tempo está cam-
biando. Por exemplo,  no Mediterráneo as chuvias 
foron moi abundantes e incluso noutras zonas do pais 
chegamos a ver neve a mediados de abril. 

O que respectou en Galicia, non podemos queixar-
nos, aínda que a chuvia apareceu, o frío non foi de-
masiado intenso e incluso o sol fixo acto de presenza. 
Non podemos dicir que non nos gustou este tempo, 
pero si é certo que non é o habitual polo que algo es-
tá pasando no noso planeta. A estas alturas, o mal 
feito non podemos arranxalo pero si que podemos 
evitar que isto sexa peor. É unha tarefa de tod@s e 
temos que coidar a nosa terra. 

O equipo da Redacción 

SEMANA SANTA 2019 

CULTURA, EVENTOS E FESTAS 

XOGADORES DA SD COMPOSTELA COÑECEN SARELA 
O mércores 8 de maio, 
tres xogadores da SD 
Compostela (Álvaro Casas, 
David Uña e Mon) pasa-
ron un rato xunto a nós. 
Estivemos falando un bo 
rato, presentámonos, 
contámoslles porque esta-
mos en Sarela e que co-
usas facemos, e ele nos 
contaron cousas da súa 
carreira deportiva e das 

súas ocupacións fora do 
fútbol.  

A verdade que son rapa-
ces moi agradables e que 
se nota todo o que apren-
deron co deporte en equi-
po. Temos que agradecer-
lle a Fernando García, 
alumno de prácticas de 
Traballo Social, que orga-
nizara esta visita. 

CONCERTO DE MAESTRO 
O venres 10 de maio  actuou o grupo Maestro.  A 
verdade é que non os coñeciamos pero foi un gran 
descubrimento. Os días anteriores escoitamos al-
gunas das súas cancións para así poder acompaña-
los cantando as súas letras. Moitas grazas por fa-
cernos desfrutar un ratiño do voso arte. 



CULTURA, EVENTOS E FESTAS 
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O TEMPO 

ANIVERSARIO DO MES 

Como xa dixemos na sección da opinión, o tempo na Semana Santa foi inestable. Xa a finais do mes de abril, 
chegaron días extremadamente chuviosos para a época do ano na que estamos, incluso con tormentas eléc-
tricas e precipitacións en forma de pedrazo.  

Xa chegado o mes de maio, o sol e a calor foron protagonistas, aínda que polas mañás e polas noites fixo bas-
tante frío, temos que pensar no dito “ata o 40 de maio non te quites o saio”. 

O tempo das semanas centrais do mes, volveunos un pouco tol@s, xa que pasamos de días con 15 de graos 
de máxima e chuvia constante, a días con ata 30 graos.  

E como non, despois de días mais propios de agosto, volveron as chuvias e as temperaturas chegaron a 
baixar ata 10 graos.  

Imos a tolear con tantos cambios. 

VISITAS Á BIBLIOTECA ANXEL CASAL E Á FEIRA DO LIBRO 

O venres 26, coma tódolos últimos venres de mes, celebramos o 
aniversario d@s compañeir@s que cumpren nese mes que neste 
caso foi Amadeo. Poidemos desfrutar do que elaboramos na ac-
tividade de cociña, a “copa Generosa” con  nata, iogurt natural, 
kiwi e chocolate puro raiado. Ao final, cantámos o “Parabéns pa-
ra ti” e recibíu un gran aplauso. Que ben o pasamos nas celebra-
cións de cumpreanos. 

O luns 29 
tivemos 
unha saída 
á Alameda 
de Santia-
go, onde se 
estaba a 
celebrar 
Feira do 
Libro. Demos un paseo por alí e 
achegámonos ás distintas casetas. 
Despois tomamos tomamos un café 
e charlamos sobre o que vimos. 

O venres 26.04.19, achegá-
monos ata a Bibilioteca 
“Anxel Casal”. Alí estivemos 
un bo rato desfrutando de 
todas as cousas que nos 
ofrecían: libros, audiolibros, 
series, películas… é unha 
actividade ca que desfruta-
mos dun rato de tranquilida-

de e na cal podemos retomar cousas das que facíamos antes. 
Tamén fomos ata a bilbioteca os venres 3 e 10 de maio, xa que co 
que nos contaron @s compañeir@s, convenceronnos para ir. E non 
nos arrepentimos xa que o desfrutamos moito. 
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ENTREVISTA 10 

“Quixen facer prácticas en Sarela porque tiven alguén moi ache-
gado con DCA e dinme conta da falta de información que existe” 

Que estás estudando?  

Estou estudando o Grao de Nutri-
ción Humana e Dietética no Cam-
pus de Lugo da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Por que decidiches facer as prácti-
cas en Sarela? 

Pois foi un motivo persoal. Na mi-
ña familia, alguén moi achegado 
tivo un dano cerebral hai un par 
de anos e entón chamábame a 
atención este tipo de patoloxías e 
de que maneira se pode levar a 
nutrición ás persoas con dano ce-
rebral adquirido, algo moi necesa-
rio para a súa saúde. Dende ese  
momento, como estudante de nu-
trición e futura profesional, deca-
teime da falta de información que 
ten a persoa que sofre un dano 
cerebral, un ACV por exemplo, e a 
súa familia cando regresan ao seu 
domicilio. Chegar ao hospital e ver 
que os teus seres queridos non 
entenden porque a paciente come 
purés, xa que ningún sanitario se 
parou a explicar isto, foi un punto 
de inflexión para min.  

Que opinas de Sarela?  

Penso que é un sitio onde se tra-
ballan moitas cousas con vos, as 
persoas usuarias. Facedes moitas 
actividades para adestrar diferen-
tes capacidades ademais de ter 
momentos de lecer (compra, saí-
das culturais, paseos, cine…) que 
en ocasións é complicado que o 
poidades facer cas vosas familias. 

Que che aportamos as persoas 
usuarias? E que cres que ti nos 
aportas a nós?  

Aportádesme sobre todo moito 
cariño e tenrura. Ademais, xa en-

trando no terre-
no do aprendi-
zaxe como estu-
dante, compro-
bei a dificultade 
de levar a teoría 
á práctica nece-
sitando buscar 
alternativas e 
diferentes mé-
todos para che-
gar a vos nos 
coñecementos 
de alimentación 
da mellor forma 
posible. 

E o que eu vos 
aporto a vós, 
teredes que di-
cilo (risas).  

Persoas usua-
rias: É moi sim-
pática. Apórta-
nos coñecemen-
tos sobre como 
comer sano. 

Sentícheste ben acollida? 

Si, moi ben, tanto polas persoas 
usuarias coma polos profesionais.  

Por parte dos profesionais, vin 
unha gran aceptación dende que 
cheguei, xa que viron a necesidade 
do punto de vista nutricional como 
parte do equipo. 

Cambiarías algo de Sarela? 

Home, pois pola parte que me to-
ca, eu incluiría un nutricionista en 
plantilla para que puidera botar 
unha man a cada un de vos e ás 
vosas familias, xa que a nutrición é 
o coidado da alimentación, e é al-
go ao que non sempre se lle da a 
importancia que ten e mais aínda 

en xente polimedicada e con pato-
loxías coma: hipertensión ou dia-
betes. 

Vin a gran necesidade de concen-
ciar á poboación sobre a gran im-
portancia que exerce a alimenta-
ción como prevención de patoloxí-
as, ben sexan cardiopatías, acci-
dentes cerebrovasculares ou tu-
mores. Ademais, observei a nutri-
ción como a gran olvidada dentro 
do tratamento xa que o estado 
nutricional, complicacións relacio-
nadas coa alimentación ou o mal 
control de enfermidades concomi-
tantes afectan de forma negativa a 
evolución favorable do dano cere-
bral adquirido. 

(SEGUE NA PÁXINA 4)  

Entrevista a María Jose Maceira, estudante do Grao de Nutrición  Humana e Dietética da USC 
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PASATEMPOS 

Neste novo número do boletín vos propoñemos unha sopa de letras moi prima-

veral. Teredes que atopar nomes de  flores e froitas de temporada. Adiante!!! 

Melocotón 
Fresas 
Pensamientos 
Petunia 
Salvia 
Begonia 
Azucena 
Jacinto 
Narciso 
Tulipán 
Cereza 
Kiwi 
Limón 
Ciruela 
Níspero 
Aguacate 

(CONTINUACIÓN DA ENTREVISTA) 

Se tiveras a oportunidade, gustarí-
ache volver? 

Si, si que me gustaría volver. Nes-
tes tres meses e medio considero 
que apliquei moitos dos meus co-
ñecementos de nutrición pero que-
dan moitas cousas que facer tanto 
dende o punto de vista de educa-
ción nutricional como prevención e 
como intervención dentro do pro-
pio tratamento e ademais valorar o 
estado nutricional de cada persoa 

usuaria e facer o seguimento opor-
tuno con elas e coas súas familias. 

Se non poidese ser como profesio-
nal si que me planteo colaborar 
dentro do que poida coma volunta-
ria. 

Cres que che están servindo estas 
prácticas para o teu  futuro traba-
llo? 

Creo que me serviron de moito, xa 
que apliquei moitos dos coñece-
mentos que nos ensinaron na ca-
rreira. Ademais das charlas e activi-

dades que fixen sobre  educación 
nutricional, alimentación para as 
persoas con disfaxia xunto ca logo-
peda...  

Gustaríache traballar en Sarela? 

Si, sen dúbida. 

Recomendarías a outr@s compa-
ñeir@s facer aquí as prácticas? 

 Si, xa que creo que con motiva-
ción, pódense facer moitas cousas. 
Que aínda que non haxa un nutri-
cionista en plantilla, pódense 
aprender moito. 


